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ေမတၱာနႏၵေက္ာငး့ကုိ သမိုငး့်ပဳစု်ခငး့ 
ဘိကၡဳဓမၼပိယ (USA) 

 
 (အပိုငး့ ှ) 

ေမတၱာနႏၵွ ိဟာရ စတငးေမျ့ ဖျာ့်ခငး့ 

ေမျ့ ဖျာ့်ခငး့ဆုိတံဲ အသဵု့အႏႈနး့သညး မ္ာ့ေသာအာ့်ဖငးံ သကးရြိသတၱွါမ္ာ့၉သာ အသဵု့်ပဳ 
ေလံရြိေသားလညး့ တစးခါတစးရဵမ္ာ့မြာေတာ ံ ၿမဳိ႔မ္ာ့၇ ရျာမ္ာ့၇ ေက္ာငး့မ္ာ့စတငး တညးေထာငးရာႏြစးကုိ 
အစျဲ်ပဳလြ္ကး ေမျ့ ဖျာ့်ခငး့ဆုိတံဲ အသဵု့အႏႈနး့မ္ာ့ သဵု့စျဲတတးၾကသညးကုိ ေတျ႔ရြိရသညး၈  

ေမတၱာနႏၵွိဟာရ ဓမၼရိပးသာကုိ ှ၆၆၆-ခုႏြစး၇ ၾသဂုတးလ (ှှ)ရကးေန႔တျငး  အေမရိကနးႏုိငးငဵ၇ 
ကာလီဖို့နီ့ယာ့်ပညးနယး၇ ဖရီ့ေမာငးံၿမဳိ႔၉ စတငးတညးေထာငးခဲံသညးး၈ ေမတၱာနႏၵွ ိဟာရ ဓမၼရိပးသာ၏ 
တညးေနရာ လုိေက့ရြငး့ (Location) လိပးစာမြာ - 4619 Central Ave. Fremont, CA 94536, USA 
– Ph: ( 510) 795-0405 ်ဖစးသညး၈ တညးေထာငးစႏြစးတျငး ေမတၱာနႏၵွ ိဟာရ၉ သဵဃာေတား(၀)ပါ့ 
စတငးသီတငး့သဵု့ ေနထုိငးခဲံၾကသညး၈ ထုိသဵု့ပါ့မြာ ေဒါကးတာအရြငးဓမၼပိယ၇ အရြငးေဃာသိတာ 
ဘိွဵသ၇ အရြငးဥာဏိကာဘိွဵသတုိ႔်ဖစးသညး၈    

 ထုိသဵု့ပါ့သညး စဵလျနးေတားမူသျာ့ၿပီ်ဖစးေသာ အနႏၱေက့္ဇူ့ေတားရြငး ပ႑ိတာရာမ ေရႊေတာငး 

ကုနး့သာသနာံရိပးသာ ဆရာေတားဘုရာ့ႀကီ့၏ အနီ့ေနတပညးံရငး့မ္ာ့ ်ဖစးခဲံၾကသညး၈ မူလက 

ကာလီဖို့နီ့ယာ့်ပညးနယး၇ ဆနးဟိုေဆ့ၿမိဳ႔၉ တညးရြိေသာ ေရႊေတာငးကုနး့သာသနာံရိပးသာ ဆရာ 

ေတားဘုရာ့ႀကီ့၏ၾသွါဒခဵ တထာဂတတရာ့ရိပးသာတျငး (၅)ႏြစးခနး႔ သီတငး့သဵု့ေနထုိငးခဲံၾက သညး၈ 

ထုိရိပးသာ၉ ေနထုိငးေနၾကစဥး “အေ်ခအေနႏြငး ံ အခ္ိနးအခါတုိ႔သညး ဘွတစးခုကုိ ေ်ပာငး့လဲ 

ေစႏုိငးသညး” ဟူေသာစကာ့အရ ထုိေက္ာငး့မြ ေ်ပာငး့ေရျ႔ေနထုိငးဖို႔ အေ်ခအေနတစးခု ်ဖစးေပၚလာ 

ခဲံမႈေၾကာငး ံ တထာဂတတရာ့ရိပးသာမြ ဖရီ့ေမာငးံၿမိဳ႔၇ ေမတၱာနႏၵေက္ာငး့သုိ႔ ထုိသဵု့ပါ့ ေ်ပာငး့ေရျ႔လာ 

ခဲံၾကသညး၈  



2 
  

ေက္ာငး့သစးတညးၿပီ့ မၾကာခငးအခ္ိနးမြာပငး “စိနးနာ့ကပးေရာငးေၾကာငး ံပါ့ေ်ပာငးခဲံ သညး” ဟု 
ေ်ပာၾကေလမလာ့မသိ၈ ေမတၱာနႏၵွိဟာရ ဓမၼရိပးသာသညး ဆနးဖရနးစစၥကုိ ေဗ့ဧရိယာမြာ လူသိမ္ာ့ 
ခဲံေသာ ေက္ာငး့တစး ေက္ာငး့်ဖစးလာခဲံသညး၈ လူသိမ္ာ့လာ်ခငး့၉ အ်ခာ့အေၾကာငး့မ္ာ့ စျာလညး့ 
ရြိႏုိငးပါသညး၈ (သဵဃာေတားမ္ာ့ စျမး့လြ၊ ်ဖစးလာသညးေတာံ မဟုတးပါ)၈ ထုိအေၾကာငး့မ္ာ့ စျာထမဲြ 
ထငးရြာ့ေသာ အေၾကာငး့မ္ာ့မြာ -  

(ှ) မဟာစညးႏျယးွ ငး်ဖစးေတားမူေသာ အနႏၱေက့္ဇူ့ေတားရြငး ပ႑ိတာရာမဆရာေတား 
ဘုရာ့ႀကီ့သညး မဟာစညးသာသနာံရိပးသာမ္ာ့၏ ၾသွါဒါစရိယဆရာေတားႀကီ့တစးပါ့လညး့ 
်ဖစးခဲံၿပီ့၇ ေရႊေတာငးကုနး့ သာသနာံရိပးသာႀကီ့၏ ဦ့စီ့ပဓာန နာယကဆရာေတားဘုရာ့ႀကီ့ 
လညး့်ဖစးေတားမသူညး၈ ဆရာေတားႀကီ့၏ ဂုဏးသတငး့သညး အထူ့ရြငး့်ပေနစရာမလုိပဲ 
ေက္ားၾကာ့ၿပီ့်ဖစးေန၊ ထုိရဟနး့ေတားသဵု့ပါ့သညး ပ႑ိတာရာမဆရာေတားဘုရာ့ႀကီ့၏ 
အနီ့ေနတပညးံမ္ာ့ ်ဖစးခဲံၾကသညးဆုိသညးံ အေနအထာ့တစးခုတညး့ႏြငးံပငး မဟာစညး 
အသုိငး့အွုိငး့ႏြငး ံ ပ႑ိတာရာမအသုိငး့အွုိငး့တုိ႔သညး ွုိငး့ွနး့ပဵံပုိ့ေပ့ခဲံၾကသညး၈ ဤသညး 
မြာလညး့ လူသိမ္ာ့်ခငး့၏ အေၾကာငး့တစးေၾကာငး့ ်ဖစးေပလိမးံမညးး၈  

(ဿ) ေနာကးအေၾကာငး့တစးခုက မဟာစညးသာသနာံရိပးသာႀကီ့၏ ၾသွါဒါစရိယဆရာေတား 
ႀကီ့လညး့်ဖစး၇ အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာ ေထရွါဒ ဗုဒၶသာသနာ်ပဳ တကၠသိုလးရဲံ ပါေမာကၡ 
ခ္ဳပးဆရာေတားႀကီ့လညး့်ဖစးေတားမူေသာ၇ ကာလီဖို့နီ့ယာ့်ပညးနယး၇ ဟာံဗးမျနး့ေဗ့ၿမိဳ႔၇ 
ဓမၼာနႏၵ ေက္ာငး့ေတားႀကီ့ရဲံဦ့စီ့ပဓာန နာယကဆရာေတားႀကီ့လညး့်ဖစးေတားမူေသာ 
ေက့္ဇူ့ေတားရြငး ေဒါကးတာဘဒၵႏၱသီလာနႏၵာဘိွဵသကုိယးတုိငး ေမတၱာနႏၵေက္ာငး့ဖျငးံပျဲသုိ႔ 
ၾကျေရာကး ေတားၿပီ့ သိမးသမုတး်ခငး့ကိစၥကုိ ဦ့စီ့ေဆာငးရျကးေပ့ခဲံသညး၈ ေက္ာငး့ဖျငးံပျဲ 
အႀကိဳအေန်ဖငး ံ (၂)ရကးတရာ့စခနး့ကိုလညး့ ဦ့စီ့ဖျငးံလြစး၊ ွိပႆနာ က္ငးံစဥးႏြငး ံ
ွိပႆနာက္ငးံစဥးဆုိငးရာ တရာ့ေတားမ္ာ့ကုိ ေယာဂီ ဒကာ၇ ဒကာမတုိ႔အာ့ ေဟာၾကာ့ 
်ပသေပ့ခဲံသညး၈ ဤအေၾကာငး့သညးလညး့ ေမတၱာနႏၵေက္ာငး့ကုိ လူသိမ္ာ့်ခငး့၏ 
အေၾကာငး့တစးေၾကာငး့ ်ဖစးေပလိမးံမညး၈  

(၀) ထုိအခ္ိနးအခါက (ှ၆၆၆-ခုႏြစး၇ ေအာကးတုိဘာလ အခ္ိနးအခါက) အေမရိကနးႏိုငးငဵ၉ 
်မနးမာဘုနး့ေတားႀကီ့ေက္ာငး့မ္ာ့ ေပါေပါမ္ာ့မ္ာ့ မရြိလြေသ့၊ ေက္ာငး့တစးေက္ာငး့ ေပၚ 
ေပါကးလာသညးကုိ ခ္ီ့ေ်မာကးေတားမလုိူၾကေသာ ဆရာေတားမ္ာ့၇ သဵဃာေတားမ္ာ့ႏြငးံ ဒကာ၇ 
ဒကာမမ္ာ့သညး ေမတၱာနႏၵွိဟာရ တရာ့ရိပးသာ ်ဖစးေပၚလာ်ခငး့ကုိ ႀကိဳဆုိခဲံၾကသညး၈ ဤ 
သညးမြာလညး့ အေၾကာငး့တစးေၾကာငး့်ဖစးေကာငး့်ဖစးေပလိမးံမညး၈ ဤသုိ႔ေသာအေၾကာငး့ 
မ္ာ့ေၾကာငးံ ေမတၱာနႏၵေက္ာငး့၏ ဂုဏးသတငး့သညး ေဗ့ဧရိယာအတျငး့၉ ပ္ဵ႔ႏြဵ႔ခဲံ်ခငး့်ဖစး 
သညးဟု ေ်ပာလုိးပါသညး၈   
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ထုိမြ္မကေသ့ပါ၈ ဤေက္ာငး့ေတားႀကီ့ အစဥးခိုငးၿမလဲြ္ကး ႀကီ့ပျာ့တုိ့တကးႏုိငးေစရနး ေကာငး့ 
်မတးေသာ စိတးေစတနာမ္ာ့်ဖငးံ ေမတၱာနႏၵေက္ာငး့၏ အလုပးအမႈေဆာငး ေကားမတီအဖျဲ႔ွငးမ္ာ့ (EC) 
အဖျဲ႔ွငးမ္ာ့်ဖစးခဲံၾကေသာ ဦ့ခငးေမာငးေက္ား၇ ေဒါကးတာ ေဒၚခငးခငး်မငးံ၇ ေဒါကးတာ ဦ့စို့်မငးံွ ငး့ 
(ကျယးလျနး)၇ ဦ့ၾကညးလျငး၇ ဦ့ၾကညးတုိ့၇ ဦ့ၾကညးခငး၇ ဦ့မ္ဳိ့မငး့၇ ေဒၚနီနီ၇ ဦ့ခငးေမာငးေအ့၇ 
ေဒၚၾကဴၾကဴွငး့၇ ေဒၚမာဂရကးလငး့၇ ကုိထုိကးစဵ၇ ကုိမ္ဳိ့လျငးစေသာ အမႈေဆာငးအဖျဲ႔ွငးမ္ာ့ႏြငး ံ
နာမညးေဖၚ်ပရနး က္နးရြိေနေသ့ေသာ အဖျဲ႔ွငးမ္ာ့၏ ပဵံပို့ကူညီေပ့မႈမ္ာ့ကလညး့ ေမတၱာနႏၵေက္ာငး့ 
တုိ့တကးလာႏုိငးေစရနး အငးအာ့ေတျ်ဖစးေစခဲံသညးး၈  

ေနာကးၿပီ့ - ရဟနး့သဵဃာေတားမ္ာ့အာ့ ဆျမး့၇ သကၤနး့၇ ေက္ာငး့၇ ေဆ့၇ ပစၥညး့ေလ့ပါ့တုိ႔်ဖငး ံ 
မၿငိဳမ်ငငး၇ မပငးမပမး့၇ ခ္မး့ခ္မး့သာသာ ်ဖစးႏုိငးေစရနး ေမတၱာေရာငး်ခညး ွတးအသငး့သူ၇ အသငး့ 
သာ့မ္ာ့၇ ရတနာံဂုဏးရညး၇ မာဃလုလငး၇ ေႏျဦ့ဒို့ပတးစေသာ လူငယး၇ လူရျယး၇ ေမာငးမယးမ္ာ့၇ 
ေဒလီ့စီတီ့ၿမိဳ႔၉တညးရြိေသာ ေထရွါဒဓမၼအသငး့သူ၇ အသငး့သာ့မ္ာ့၇ ဓမၼယာဥးေတားအသငး့သူ၇ 
အသငး့သာ့မ္ာ့ႏြငး ံ ဖရီ့ေမာငးံၿမိဳ႔ႏြငး ံ ေဗ့ဧရိယာတျငး့ရြ ိ ဒါယကာ၇ ဒါယိကမမ္ာ့၇ အေမရိကနး 
ႏိုငးငဵတျငး့ရြ ိ ဒကာ၇ ဒကာမမ္ာ့တုိ႔၏ ်ဖဴစငးေသာ ေမတၱာ၇ ၾကညးလငးေသာသဒၶါ၇ ထကးသနးေသာ 
ေစတနာ၇ ချနးအာ့ပါေသာလဵု႔လွီရိယတုိ႔်ဖငး ံ ေစာငးံေရြာကးပံဵပို့ေပ့ခဲံၾက်ခငး့သညးလညး့ ေမတၱာနႏၵ 
ေက္ာငး့ေတားကုိ တုိ့တကးေစဖို႔  အေၾကာငး့တစးခု်ဖစးေစခဲသံညးဟု ယဵုၾကညးထာ့မိပါသညး၈  

 (အပိုငး့ ဿ) 

ေ်ပာငး့ေရႊ႔ခါနီ့ ေမတၱာနႏၵပုဵရိပးသျငး 

 

 ဘွတစးခု၏ အခ္ဳိ့အေကျ႔တုိ႔သညး ်မနးဆနးလျနး့လြသညး၈ ဒီေန႔ USA မြာ ရြိေနေသားလညး့ 
မနကး်ဖနးခါမြာ ်မနးမာ်ပညးမြာ ်ပနးေရာကးးေကာငး့ ်ပနးေရာကးေနမညးး၈ ဒီေန႔ လူ႔ဘဵုမြာ ်မငးေတျ႔ေနရ 
ေသားလညး့ မနကး်ဖနးခါမြာ နတးဘဵု (သို႔မဟုတး) အ်ခာ့ဘဵုမ္ာ့သုိ႔ ေရာကးေကာငး့ေရာကးေန 
ႏုိငးသညး၈ အဘယးံေၾကာငးံဆုိေသား သဵသရာဆုိတံဲ ်ဖစးစဥးထဲမြာ ရုပးနာမးတုိ႔ရဲ ံ ်ဖစးပ္ကးအစဥးတို႔သညး 
ေနထကးလညး့်မနး၇ လထကးလညး့ေ်ပ့၇ ေလသညးပငး ေႏြ့ေကျ့ ေနသလုိ်ဖစးေနၿပီ့  ်မနးဆနးလျနး့ 
ေသာ ရုပးနာမးသဘာွတုိ႔ေၾကာငးံ မနကး်ဖစးအတျကး မေရရာေသာအေနအထာ့မ္ဳိ့ႏြငး ံ ေနၾကရသညံး 
လူ႔ဘွ၈ “လူ႔ဘွဟူသညး တစးခဏသာၾကာသညံး ေရပျကးပမာတညး့”တံဲ၈ ေန႔်မငး ညေပ္ာကး၇ ည်မငး 
ေန႔ေပ္ာကး၈  
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ရုပးနာမးတုိ႔၏ သဘာွ်ဖစးစဥးေတျကုိ ဥာဏး်ဖငး ံ မသိႏိုငးၾကေသ့၊ ပုထုဇဥးတုိ႔သညး တစးခါ 
တစးရဵမြာ မေလြ္ာံႏုိငးေသာ အတၱေတျ၇ မထာ့သငးံေသာ မာနးမာနေတျေၾကာငးံ မာနက ဒီေရအလာ့၇ 
အတၱက မုနး့တုိငး့အသျငး်ဖငးံ ်ပဳမူေနတတးၾကတာကုိ ေတျ႔်မငးေနၾကရ၊ လူ႔ေလာကဆုိတံဲ သဵသရာ 
ႀကီ့က ေၾကာကးစရာေကာငး့လြပါလာ့လုိ႔ ရဵခါရဵခါေတာံလညး့  သဵေွဂတရာ့မ္ာ့ ပျာ့မ္ာ့မခိဲံသညး၈  

 တစးခါတစးရဵမြာ ေလာကထဲမြာေနၿပီ့ ထစးကနဆုိဲ သဵေွဂတရာ့ခ္ညး့ ်ဖစးေနသူတုိ႔အတျကး 
သတိ်ပဳစရာ အခ္ကးတစးခုမြာ - အစုအဖျဲ႔ႏြငးံေနသူတုိငး့သညး ်ဖစးခ္ငးတာ မ်ဖစးတုိငး့ သဵေွဂ်ဖစးရ 
သညးဟု လျဲမြာ့ေသာ အဓိပၸါယးမ္ဳိ့ကုိ မယူဆေစခ္ငးပါ၈  

အဘယးံေၾကာငးံဆုိေသား “အစုရြိက အမႈရြိရို့သာ ဓမၼတာတညး ”့ ဟူေသာ ေလာကနိယာမ 
်ဖစးစဥးထဲ၉ ေနၾကရေသာ ကၽျႏုးပးတုိ႔သညး တစးခါတစးရဵမြာ ဘယးအရာမ္ဳိ့ကုိမဆုိ တုနး႔်ပနးေ်ပာဆုိ်ခငး့ 
မ်ပဳဘဲ ဆိတးဆိတးေနၿပီ့ သညး့ခဵလုိကး်ခငး့သညး ေကာငး့သညးဟု ဆုိေကာငး့ဆုိႏုိငးပါသညး၈  

သုိ႔ေသား အဆုိ့မ္ာ့ၿပီ့၇ အေကာငး့နညး့ေသာ ဤေလာကႀကီ့ထဲ၉ သကးဆုိငးသူအာ့ ်ဖစးေပၚ 
ေနေသာ အမႈကိစၥကုိ အက္ဳိ့သငးံ၇ အေၾကာငး့သငးံ စိတးေအ့ေအ့ထာ့လြ္ကး ်ပနးလညး၊ ရြငး့်ပႏုိငး 
်ခငး့သညး ပုိ၊ ေကာငး့သညးဟု ေလာကအ်မငးက ရြိေန်ပနးသညး၈ အကယး၊မ္ာ့ မလျဲမေရြာငးသာ၊ 
ပတးဗလစး (Public) ပရိသတးအာ့ ထုိအမႈကိစၥကုိ အက္ဳိ့သငးံ၇ အေၾကာငး့သငးံ ်ပနးလညး ရြငး့်ပရ 
ေသာအခါမ္ဳိ့ေတျ၉ အက္ဳိ့လုိလာ့ေသာ ေမတၱာစိတး်ဖငး ံဘကးလုိကးမႈမ်ပဳဘဲ၇ မိမိဘကးက အသာ့စီ့ 
ရသညး်ဖစးေစ၇ မရသညး်ဖစးေစ အီမို့ရြငး့ (emotion) မပါ၇ မာနးမာနမပါဘဲ စိတးေအ့ေအ့ထာ့ၿပီ့ 
်ပနးလညးရြငး့်ပႏုိငး်ခငး့သညး အေကာငး့ဆဵု့ေ်ဖရြငး့နညး့၇ (သုိ႔မဟုတး) အကယးဒမစး ဆနးေသာ 
ေ်ဖရြငး့နညး့ (Academic solution) ဟု လူအမ္ာ့က ယဵုၾကညးထာ့ၾကသညး၈ ထုိ႔ေၾကာငး ံ
်ပႆနာႏြငးံရငးဆုိငးရာ၉ သငးသညး ဘယးလုိနညး့ကုိ က္ငးံသဵု့မညးနညး့၈  

(အပိုငး့ ၀) 

ေမတၱာနႏၵေက္ာငး့၏ မူလပုဵရိပးသျငး 

 

 အတိတးအခါမ္ာ့ဆီက ေမတၱာနႏၵွ ိဟာရ တရာ့ရိပးးသာ်ဖစးလာမညးံ ပ္ကးစီ့ယိုယျငး့ေနေသာ 
အိမးအိုႀကီ့တစးလဵု့ႏြငး ံအိုမငး့ေဟာငး့ႏျမး့ေနၿပီ်ဖစးေသာ တုိလီမုတးစ ပစၥညး့ပစၥယေတျႏြငး ံရႈပးေထျ့ ေပျ 
လီေနေသာ အိမးၿခဵွ ငး့ႀကီ့တစးခုကုိ ေတျ႔်မငးၾကရမြာ်ဖစးသညးး၈ သုိ႔ေသား ေဟာငး့ႏျမး့ေနၿပီ်ဖစးေသာ 
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အိမးအိုႀကီ့ကုိ ေမတၱာနႏၵွိဟာရ အမညးေ်ပာငး့၊ ရိပးသာေက္ာငး့အ်ဖစး အသဵု့်ပဳႏုိငးခဲံသညးံေန႔မြစ၊ 
ေမတၱာနႏၵွ ိဟာရသညး သမိုငး့သစးတစးခုကုိ အသျငး့ေ်ပာငး့လဲေစႏိုငးခဲံသညး၈ အဒဲီအခ္ိနးမြစ၊ 
ေမတၱာနႏၵွိဟာရတရာ့ရိပးသာဟူ၊လညး့ေကာငး့၇ ထနး့ႏြစးပငးေက္ာငး့ဟူ၊လညး့ေကာငး့၇  ေဘ့ဧရိ 
ယာ၉ လူသိမ္ာ့လာခဲံသညး၈   

ဤေနရာ၉ စကာ့အလ္ဥး့သငးံ၊ ေမတၱာနႏၵေက္ာငး့ႏြငးံစပးၿပီ့ အတိတး၇ ပစၥဳပၸနးအေ်ခအေန 

မ္ာ့ကုိ အက္ဥး့ခ္ဳပးအာ့်ဖငး ံ ်ပနးလညးသဵု့သပး်ပရမညးဆုိလြ္ငး ေမတၱာနႏၵေက္ာငး့၏အတိတးသမိုငး့ 

သညး အေကာငး့ခ္ညး့ မဟုတးခဲံေသားလညး့ အဆို့ႀကီ့ခ္ညး့လညး့မ်ဖစးခဲံပါ၈ ထုိအခ္ိနး အခါမ္ာ့ဆီက 

ေမတၱာနႏၵွ ိဟာရဓမၼရိပးသာမြာ ေနထုိငးၾကေသာ သဵဃာေတား(၀)ပါ့သညး သူ႔စညး့၇ ကုိယးံစညး့ 

ထာ့ၿပီ့ တစးပါ့ႏြငးံတစးပါ့ ခ္စးခ္စးခငးခငး ေလ့ေလ့စာ့စာ့ အေနအထာ့မ္ဳိ့ႏြငး ံ ေနခဲံၾကၿပီ့ က္ရာ 

တာွနးမ္ာ့ကုိ ွမး့ေ်မာကးွ မး့သာ ေဆာငးရျကးခဲံၾက၊ ေအာငး်မငးမႈမ္ာ့လညး့ ရသငးံသေလာကး 

ရႏိုငးခဲသံညးကုိ ဆုိရေပမညး၈   

 အက္ဳိ့ဆကးအေနႏြငး ံ ဤေမတၱာနႏၵေက္ာငး့မြ သဵဃာေတားတစးပါ့သညး အေမရိကနးႏုိငးငဵရဲ ံ

ပညာေရ့ဆုိငးရာ အဆငးံ်မငးံဆဵု့ ဘျဲ႔တစးမ္ဳိ့်ဖစးတံဲ ေဒါကးတာဘျဲ႔ (Ph D ဘျဲ႔) (ဖီလုိဆုိဖီဘာသာရပး 

အထူ့်ပဳဘျဲ႔) ကုိ (ဿွွ၀-ခုႏြစးတျငး) အရြငးဓမၼပိယကလညး့ေကာငး့၇ BA-ဘျဲ႔ (ဆုိကးကုိလုိဂ္ီ 

ဘာသာရပး အထူ့်ပဳဘျဲ႔)ကုိ (ဿွှွ-ခုႏြစးတျငး) အရြငးဥာဏိကာဘိွဵသကလညး့ေကာငး့၇ ်မနးမာ 

ႏုိငးငဵတျငး သာသနာ်ပဳဆရာေတားမ္ာ့အာ့ ႏုိငးငဵေတားမြ ဆကးကပးလြဴဒါနး့ေလံရြိေသာ ဂုဏးထူ့ 

ေဆာငးဘျဲ႔ တစးမ္ဳိ့ု်ဖစးတံဲ အဂၢမဟာသဒၶမၼေဇာတိကဓဇဘဲျ႔ ကုိ (ဿွှဿ-ခုႏြစးတျငး) ဆရာေတား 

ေဒါကးတာ အရြငးဓမၼပိယကလညး့ေကာငး့၇ ႏိုငးငဵေတားအတျကး လူသာ့အက္ဳိ့်ပဳ လုပးငနး့မ္ာ့ႏြငး ံ

စပးယြဥးေသာ ပညာေရ့၇ သာသနာေရ့၇ ပရဟိတအေရ့၇ နာဂစးေလေဘ့ ကယးဆယးေရ့စေသာ  

အေရ့ကိစၥမ္ာ့ကုိ စျမး့စျမး့တမဵ လူမႈအက္ဳိ့်ပဳ လုပးငနး့မ္ာ့ကုိ ေဆာငးရျကးေတားမူၾကေသာ ဆရာ 

ေတား၇ သဵဃာေတားမ္ာ့ကုိ ႏုိငးငဵေတားသမၼတမြ ဆကးကပးလြဴဒါနး့ေသာ ႏိုငးငဵစံျမး့ေဆာငးရညးဆု ကုိ 

(ဿွှ၁-ခုႏြစးတျငး) ဆရာေတား ေဒါကးတာအရြငးဓမၼပိယကလညး့ေကာငး့ ရရြိခဲံသညး၈  

သုိ႔်ဖစးပါ၊ ေမတၱာနႏၵွိဟာရေက္ာငး့၏ အတိတးသမိုငး့ ေၾကာငး့သညး အေကာငး့ႀကီ့မဟုတး 

ေသားလညး့ အဆုိ့ႀကီ့မဟုတးခဲံ၊ ေမတၱာနႏၵေက္ာငး့၏ အက္ဳိ့တရာ့ႏြငးံ အက္ဳိ့ရလာဘးတုိ႔ကုိ 

်ပနးလညးသဵု့သပးၾကညးံမညးဆုိလြ္ငး ေက္နပးစရာလညး့ေကာငး့သလုိ၇ ၾကညးႏူ့စရာလညး့ေကာငး့ 

သညးဟု ဆုိရေပမညး၈   
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ထုိအခ္ိနးအခါကလညး့ ေမတၱာနႏၵေက္ာငး့ေတားႀကီ့ စညးစညးပငးပငး ရြိေနခဲံ်ခငး့မြာ သာေရ့၇ 
နာေရ့မ္ာ့အတျကး အလြဴဒါန်ပဳလုပးလုိလြ္ငး သျာ့ေရ့လာေရ့ လျယးကူ်ခငး့၇ အဆငးေ်ပ်ခငး့၇ 
တရာ့ဘာွနာမ္ာ့ အာ့ထုတးလုိသူတုိ႔အတျကးလညး့ တရာ့အာ့ထုတးရနး ေနရာထုိငးခငး့ အဆငး 
ေ်ပ်ခငး့စေသာ အေ်ခအေနေကာငး့မ္ာ့သညး ေက္ာငး့တစးေက္ာငး့၉ လူွငးလူထျကးမ္ာ့်ခငး့၏ 
အေၾကာငး့အေထာကးအပဵ ံ်ဖစးခဲံေပလိမးံမညး၈  

သုိ႔ေသား ေနာကးပိုငး့ေရာကးလာေသာအခါ ေမတၱာနႏၵ၏အေ်ခအေနသညး ေ်ခာကးေ်ခာကး 
ေသျ႔ေသျ႔ႀကီ့ ်ဖစးသျာ့ခဲံသညးဟု ေ်ပာလာသူမ္ာ့လညး့ ရြိလာခဲံသညး၈ အေၾကာငး့က မညးသုိ႔ရြိမညး 
နညး့၈  

အေၾကာငး့ကုိ ေလံလာၾကညးံေသာအခါ - ေမတၱာနႏၵေက္ာငး့သို႔ လူွငး၇ လူထျကး နညး့လာ 
သညးမြာ ေသခ္ာလြသညး၈ ထုိသို႔်ဖစးရ်ခငး့သညး အေၾကာငး့မ္ာ့စျာ ရြိေပလိမးံမညး၈ ေကာကးခ္ကး 
ခ္ၾကညးံေသား ်ပႆနာေသ့ေသ့ေလ့ေတျက စတငးခဲံသညးဟု ဆုိရေပမညး၈  

သူမ္ာ့အိမးေရြ႔၉ ကာ့မ္ာ့ကုိ စညး့ကမး့မရြိ မၾကာခဏဆုိသလုိ ရပးထာ့ခဲံၾက၊ ပတးွနး့က္ငး 
ေနဘာ့ (neighbor) ကျနး့ပလိနး့မ္ာ့လာ်ခငး့၇ ေက္ာငး့ကျငး့တျငး့၉်ပဳလုပးေသာ အလြဴပျဲမ္ာ့၇ 
ကေလ့သငးတနး့မ္ာ့၉ ဆူညဵမႈမ္ာ့ မ္ာ့်ပာ့လာ်ခငး့၇ ဘာသာေရ့၇ ႏုိငးငဵေရ့၇ လူမႈေရ့ကိစၥမ္ာ့ကို 
ေဆာငးရျကးၾကရာတျငး သာသနာေရ့ႏြငးံ လူမႈေရ့ေရ့မ္ာ့ ေရာေရာေႏြာေႏြာ ်ဖစးးလာ်ခငး့၇ 
မူလေက္ာငး့ေန သဵဃာေတားသဵု့ပါ့အနကး၇ ပထမဆရာေတားက ်မနးမာ်ပညး၉ အေနမ္ာ့လာ်ခငး့၇ 
ဒုတိယဆရာေတားက အ်ခာ့ေနရာ၇ အ်ခာ့ႏုိငးငဵမ္ာ့သုိ႔ မၾကာခဏဆုိသလုိ သျာ့ေရာကး၊ တရာ့ 
စခမး့မ္ာ့ကုိဖျငးံလြစး၊ ကမၼ႒ာနး့တရာ့မ္ာ့ကုိ  ေဟာၾကာ့်ပသေန်ခငး့၇ တတိယ ဆရာေတားကလညး့ 
သူ႔ေက္ာငး့ႏြငးံသူ်ဖစးေနၿပီ်ဖစး၊ ထုိေက္ာငး့သစးသုိ႔ ေ်ပာငး့ေရျ႔ သီတငး့သဵု့ေနထုိငးေန်ခငး့စေသာ 
အေၾကာငး့မ္ာ့ေၾကာငး ံ ေမတၱာနႏၵေက္ာငး့သညး ေ်ခာကးေ်ခာကးေသျ႔ေသျ႔ႀကီ့ ်ဖစးသျာ့ခဲံရသညးဟု 
ေတျ့ ထငးမိပါသညး၈  
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(အပိုငး့ ၁) 

ေမတၱာနႏၵေက္ာငး့၏ ပစၥဳပၸနးပုဵရိပးသျငး 
 ေမတၱာနႏၵအသုိငး့အွုိငး့ႏြငး ံ နီ့နီ့စပးစပးရြိသူမ္ာ့ကေတာ ံ အႀကီ့ဆရာေတား်ဖစးတံဲ ေက္ာငး့ 
ထုိငးဆရာေတား ေဒါကးတာအရြငးဓမၼပိယသညး ်မနးမာ်ပညးမြာ ဘာေတျလုပးေနသညးဆုိတာကုိ 
သိထာ့ၾက၊ အေမရိကမြာ အေနနပဲါ့လာ်ခငး့ကုိ နာ့လညးေပ့ႏုိငးၾကသညး၈  
 အငယးဆရာေတား်ဖစးတံဲ ေက္ာငး့ထုိငးဆရာေတား အရြငးေဃာသိတာဘိွဵသသညးလညး့ 
တရာ့ဘာွနာလုပးငနး့မ္ာ့၉ စိတးွ ငးစာ့မႈ ပိုမ္ာ့ေန၊ အရပးေဒသအသီ့သီ့မြာရြိေသာ တရာ့စခနးး့ 
မ္ာ့သုိ႔ ပငးံသူရြိလာက လြညးံလညးၾကျလာေနရ၊ ဤေမတၱာနႏၵေက္ာငး့၉ အေနနညး့ပါ့လာသညး 
ကုိလညး့ နာ့လညးေပ့ႏုိငးၾကသညး၈ သုိ႔အတျကး ေယာနိေသာမနသိကာရထာ့၊ သာသနာေရ့ 
ကိစၥမ္ာ့ကုိ ေဆာငးရျကးၾကရငး့ - ဘွဆုိတာ တစးခါတစးေလမြာ ပဵံပို့ေဖ့မမညးသူံ ရြိမြသာလြ္ငး  
အေမာေ်ပႏိုငးတယးဆုိတံဲ သီအိုရီေလ့ကုိ လကးခဵရမလုိ ်ဖစးလာမိသညး၈    
  သုိ႔ေသား “မေ်ပာမၿပီ  ့ မတီ့မ်မညး” ဆုိတံဲသေဘာမ္ဳိ့ကလညး့ ရြိေန်ပနး၊ ေက္ာငး့ထုိငး 
ဆရာေတား အႀကီ့်ဖစးတံဲ ေဒါကးတာအရြငးဓမၼပိယသညး ်မနးမာ်ပညးမြာ ဘာေတျ မ္ာ့လုပးေန၊ 
ေမတၱာနႏၵေက္ာငး့ႏြငး ံ ဒီေလာကးႀကီ့မ္ာ့ေတာငး ေွ့ေနရသနညး့ဟု ေမ့သူမ္ာ့ကလညး့  ရြိလာ်ပနး 
သညး၈  
 ေမ့ထုိကးပါသညး၈ ဒီလုိေမ့သူရြိမြလညး့ ဒီေမ့သူရဲံ ေမ့ချနး့ကုိ အမြီ်ပဳၿပီ့ က္နးသူမ္ာ့လညး့ 
သိချငးံရမြာ်ဖစးလုိ႔ ေမ့သူကုိပငး ်ပနး၊ ေက့္ဇူ့တငးေနမိပါ၏၈  

 

 
 

 ေမတၱာနႏၵဆရာေတား ေဒါကးတာအရြငးဓမၼပိယသညး ်မနးမာ်ပညး၉ သူေဆာငးရျကးေနေသာ 
တာွနးွ တၱရာ့မ္ာ့မြာ - ဆရာေတားသညး ်မနးမာ်ပညးတျငးရြိေသာ သာသနာေတားဆုိငးရာ တကၠသုိလး 
ႀကီ့(၂)ခုတျငး စျမး့ႏုိငးသညးံဖကးမြ ေအာကးေဖၚ်ပပါ တာွနးမ္ာ့ကုိ ေဆာငးရျကးလြ္ကး ရြိေနပါသညး၈  

(ှ)အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာ ေထရွါဒ ဗုဒၶသာသနာ်ပဳ တကၠသုိလးတျငး ပါေမာကၡရာထူ့ႏြငးံ 
ပရိယတိၱမဟာဌာနမြဴ့တာွနး (အခ္ိနး်ပညး)ံ၇ (ဿ) ေမတၱာနႏၵသာသနာံ ေကာလိပးေက္ာငး့တျငး 
ေက္ာငး့အုပးရာထူ့ႏြငး ံ ေက္ာငး့အုပးတာွနး (အခ္ိနး်ပညးံ)၇ (၀)(၁)(ရနးကုနး) သီတဂူ ဗုဒၶ 
တကၠသုိလးႏြငးံ (စစးကုိငး့) သီတဂူ ဗုဒၶတကၠသုိလးတုိ႔တျငး ဂုဏးထူ့ေဆာငးပါေမာကၡႏြငး ံ
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ပညာေရ့ဆုိငးရာ အႀကဵေပ့တာွနး (အခ္ိနးပိုငး့)၇ (၂) (ကၽျနး့လြ) သီတဂူဗုဒၶတကၠသုိလးတျငး 
ပါေမာကၡခ္ဳပးရာထူ့ႏြငး ံ ပညာေရ့ဆုိငးရာ အႀကဵ်ပဳတာွနး (အခ္ိနး်ပညးံတာွနး) တုိ႕ကုိ 
တာွနးယူ ေဆာငးရျကးလြ္ကး ရြိေနပါသညး၈  

 ဆရာေတားသညး တကၠသုိလးဆုိငးရာတာွနးမ္ာ့အ်ပငး အ်ခာ့်ခာ့ေသာ တာွနးမ္ာ့ကုိလညး့ 
ပူ့တျဲေဆာငးရျကးလ္ကးရြိသညး၈ ထုိတာွနးမ္ာ့မြာ - ရနးကုနးၿမဳိ႔၉ရြိေသာ ငါ့က္မး့်ပနးေက္ာငး့တုိကး 
သညး ဆရာေတား၏ သာသနာ်ပဳရာ ဗဟိုဌာနအ်ဖစး အေ်ခခ္ သီတငး့သဵု့ေနထုိငးေသာ ပရိယတိၱ 
စာသငးတိုကး တစးတုိကး်ဖစးသညး၈ ဤေက္ာငး့တုိကး၉ ရဟနး့ သာမေဏ သိကၡာရြငး အပါ့(ှ၀ွ) ွါဆို 
ခဲံၾကၿပီ့ နိေ်ဂာဓသာမေဏစီမဵကိနး့ကုိ ေဖၚေဆာငးလြ္ကး ဗုဒၶဓမၼဆုိငးရာ ပရိယတိၱစာေပ 
(ေလာကုတၱရာ စာေပ)ႏြငး ံအတနး့ပညာရပးဆုိငးရာ ေလာကီစာေပတုိ႔ကုိ ပူ့တျဲ (နဵနကး ပရိယတိၱစာေပ 
၇ ေန႔ႏြငးံ ညေန ေလာကီစာေပ) သငးၾကာ့ေပ့ေနေသာ ေက္ာငး့တုိကးတစးတုိကး်ဖစးသညး၈ 
ေလာကုတၱရာသကးသကး သငးယူေသာ စာသငးသာ့မ္ာ့အတျကး အခ္ိနး်ပညး ံ ပရိယတိၱစာေပတုိ႔ကုိ 
သငးယူေစပါသညး၈  
 ဿွှ၃-ဿွှ၄-ခုႏြစး ပညာသငးႏြစးတျငး ေလာကုတၱရာစာေပဆုိငးရာ သာသနာံဓဇဓမၼာစရိယ 
ဘျဲ႔ရ(ှ)ပါ့ႏြငးံ ေလာကီစာေပဆုိငးရာ ေလာ(ဥပေဒ)ဘျဲ႔ရ (ှ)ပါ့တုိ႔ကုိ ဤေက္ာငး့တုိကးမြ စတငးေပၚ 
ထျကးလာသညး၈  

 

 
 

 ဿွှ၃-ဿွှ၄-ခုႏြစး ပညာသငးႏြစးတျငး ဤေက္ာငး့တုိကးမြ ေအာငး်မငးၾကေသာ စာေမ့ပျဲမ္ာ့မြာ 
ေလာကုတၱရာစာေပဆုိငးရာတျငး ဓမၼာစရိယက္မး့ၿပီ့ (ှ)ပါ့၇ ဓမၼာစရိယက္မး့စျဲ (ှ)ပါ့၇ အႀကီ့တနး့ 
ေအာငး (၂)ပါ့၇ အလတးတနး့ေအာငး (၀)ပါ့၇ အငယးတနး့ေအာငး (ဿ)ပါ့၇ မူလတနး့ေအာငး 
(၀)ပါ့်ဖစးၿပီ့၇ ေလာကီစာေပ၉ ဥပေဒဘျဲ႔ရ (ှ)ပါ့၇ ဥပေဒတတိယႏြစးေအာငး (ှ)ပါ့၇ အေရြ႔တုိငး့ႏြငး ံ
အဂၤလိပးစာေမဂ္ာ ဒုတိယႏြစးႏြငးံ ပထမႏြစးေအာငး (၃)ပါ့၇ ေမတၱာနႏၵေကာလိပးေက္ာငး့မြ ဒုတိယ 
ႏြစးေအာငး (ဿှ) ပါ့ႏြငး ံ ပထမႏြစးေအာငး (ှ၅)ပါ့၇ ရြစးတနး့ေအာငး (ဿ၀)ပါ့၇ ငါ့တနး့ေအာငး (၁)ပါ့၇ 
ပရိယတိၱ သာသနဟိတ ပါဠိပါဒက စာေမ့ပျဲ၉ (ှဿ)ပါ့၇ စုစုေပါငး့ (ှွဿ)ပါ့ ရြပိါသညး၈  
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 ဤေက္ာငး့တုိကးကုိ ေဒါကးတာအရြငးဓမၼပိယ ဦ့စီ့ေဆာငးရျကးခဲံသညးႏြစးမြစ၊ ဤေက္ာငး့ 
တုိကးတာမြ ဓမၼာစရိယဘျဲ႔ရ (၁)ပါ့၇  PhDဘျဲ႔ရ (၁)ပါ့၇ MA ဘျဲ႔ရ (၅)ပါ့၇ အႀကီ့တနး့ေအာငး်မငးၿပီ့သူ 
အပါ့ (ှ၅)ပါ့၇ ရြိေနၿပီ်ဖစးသလုိ၇ ဆယးတနး့ေအာငး်မငးၿပီ့သူ (ေမတၱာနႏၵအသုိငး့အွိုငး့ႏြငးံစပးသမြ္ 
ေက္ာငး့သာ့၇ ေက္ာငး့သူမ္ာ့အပါအွငး) စုစုေပါငး့(ှွွ)ေက္ားအထိ ရြိေနၿပီ်ဖစးသညး၈ ဆရာ 
ေတားသညး ေနာငးအနာဂတးမြာလညး့ ေလာကုတၱရာဘဲျ႔ရ၇ ေလာကီဘျဲ႔ရမ္ာ့ သဵဃာေတားမ္ာ့၇ 
ေက္ာငး့သာ့၇ ေက္ာငး့သူမ္ာ့ ဆကးလကးေပၚ ထျနး့လာနုိငးေစရနး ႀကဳိ့စာ့ေဆာငးရျကးလြ္ကးရြိပါသညး၈  

 

(အပိုငး့ ၂) 

ေမတၱာနႏၵေက္ာငး့ဆရာေတားႏြငး ံ်မနးမာႏုိငးငဵ၉ ထငးဟပးေနေသာ  
ပစၥဳပၸနးပုဵရိပးသျငးမ္ာ့ 

 
ဆရာေတားသညး ပရဟိတလုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံဆကးစပးေသာ တာွနးမ္ာ့ကုိလညး့ တာွနးယူထာ့ 

ဆဲ်ဖစးသညး၈ "စာေပ်မငးံမြ လူမ္ဳိ့တငးံမညး" ဟု ဆုိေသာ သီအိုရီကုိ အ်ပညးံအွ လကးခဵထာ့ေသာ 
ဆရာေတားပီပ ီ ဘုနး့ေတားႀကီ့သငး စာသငးေက္ာငး့ (ဿ)ေက္ာငး့ကုိ ်မနးမာ်ပညး၉ ဖျငးံလြစးေပ့ထာ့ 
သညး၈ တစးေက္ာငး့က မဂၤလာဒုဵၿမိဳ႔နယး၇ ႏျယးေချအုပးစု၇ ရျာသစးေက့္ရျာတျငး တညးရြိသညး၈ 
ေမတၱာနႏၵဘုနး့ေတားႀကီ့သငး ပညာေရ့ေက္ာငး့ဆုိေသာအမညးႏြငး ံ ဖျငးံလြစးထာ့ၿပီ့၇ ထုိေက္ာငး့၉ 
မိဘမဲံမ္ာ့ႏြငးံဆငး့ရေဲသာ ကေလ့သူငယးမ္ာ့ကုိ လကးခဵထာ့ရြိသညး၈ ထုိေက္ာငး့ကုိ ဿွှွ-ခုႏြစး၇ 
ဇျနးလတျငး စတငးဖျငးံလြစးခဲံသညး၈ [ထုိေက္ာငး့၏လိပးစာမြာ - ေမတၱာနႏၵဘုနး့ေတားႀကီ့သငးစာသငး 
ေက္ာငး့၇ ရျာသစးေက့္ရျာ၇ ႏျယးေချအုပးစု၇ မဂၤလာဒုဵၿမဳိ႔နယး၇ ရနးကုနးတုိငး့ေဒသႀကီ့၈ (ဖုဵ့ - 
09262184248)] 

 ထုိေက္ာငး့၉ ရြငးသာမေဏ၇ သိကၡာရြငး၇ ေက္ာငး့သာ့၇ ေက္ာငး့သူ (ဿွွ)ေက္ားတုိ႔၏ 
စာ့ွတးေနေရ့ႏြငး ံ ပညာေရ့တုိ႔ကုိပါ တာွနးယူထာ့ရၿပီ့၇ ထုိေက္ာငး့၉ ေလာကီစာေပကုိ သငးယူ 
ေနၾကေသာ အတျငး့၇ အ်ပငး ေက္ာငး့သာ့၇ ေက္ာငး့သူေပါငး့မြာ (၃ဿွ)ေက္ားထိ ရြိေနသညးး၈ 

ေနာကးတစးေက္ာငး့မြာ ရြမး့်ပညးနယး (အေရြ႔ပုိငး့)၇ က္ဳိငး့တဵုၿမဳိ႔၇ ေဇတွနးပရိယတိၱ ကမၼ႒ာနး့ 
ေက္ာငး့တျငး့၉ ဖျငးံလြစးထာ့ေသာ ေဇတွနးဘုနး့ေတားႀကီ့သငး စာသငးေက္ာငး့်ဖစးသညး၈  
ထုိေက္ာငး့ကုိ ဿွှဿ-ခုႏြစးတျငး လႊေဲ်ပာငး့တာွနးယူခဲံၿပီ့၇ ထုိႏြစးမြစ၊ တုိငး့ရငး့သာ့မ္ာ့်ဖစးၾကေသာ 
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ကုိရငးငယး သီလရြငးငယး (၆ွ) ေက္ားႏြငး ံ တုိငး့ရငး့သူ၇ တုိငး့ရငး့သာ့ေလ့မ္ာ့်ဖစးၾကေသာ 
ေက္ာငး့သာ့၇ ေက္ာငး့သူ (၀ွ)ေက္ားတုိ႔၏ ပညာေရ့ႏြငး ံ စာ့ွတးေနေရ့တို႔ကုိပါ တာွနးယူထာ့ၿပီ့ 
အလယးတနး့ ပညာအထိ ေလာကီစာေပကုိ သငးၾကာ့ေပ့လြ္ကးရြိးသညးး၈  

ထုိေက္ာငး့တျငး အတျငး့၇ အ်ပငး ေက္ာငး့သာ့၇ ေက္ာငး့သူ ေပါငး့ (၀ွွ) ေက္ားတုိ႔အာ့ 
ေလာကီစာေပဆုိငးရာ အတနး့စာေပမ္ာ့ကုိ သငးၾကာ့ေပ့လြ္ကးရြိသညး၈ [ထုိေက္ာငး့၏လိပးစာမြာ - 
ေဇတွနးပရိယတိၱ ဘုနး့ေတားႀကီ့သငး ပညာေရ့ေက္ာငး့၇ က္ဳိငး့ေဖါငး့ရျာ၇ က္ဳိငး့ေဖါငး့အုပးစု၇ 
က္ဳိငး့တဵုၿမိဳ႔၇ (ရြမး့ေရြ႔) ရြမး့်ပညးနယး၈ (ဖုဵ့ - 09250900761)] 

 

 ဤမြ္မကေသ့ပါ၈ ဆရာေတားေဒါကးတာဓမၼပိယသညး ပရဟိတလုပးငနး့မ္ာ့ႏြငးံဆကးစပးလြ္ကး 
ရြိေသာ ဓမၼစကူ့လးဆုိငးရာ လုပးငနး့မ္ာ့တျငးလညး့ ဦ့ေဆာငးနာယက(ဗဟုိ) ဆရာေတားတစးပါ့ 
အ်ဖစး်ဖငး ံ ပါွငးကူညလီြ္ကးရြိသညး၈ ရႈိငး့ဟုပးကုမၸဏီမိသာ့စုက ႀကီ့မြဴ့က္ငး့ပ်ပဳလုပးေပ့ေသာ 
ပိဋကတး (၀)ပု ဵ ်မနးမာ်ပနးစာေမ့ပျဲတျငးလညး့ နာယကဆရာေတားတစးပါ့အ်ဖစး်ဖငးံ ပါွငးကူည ီ
လြ္ကးရြသိညး၈ ဤသုိ႔ မ္ာ့်ပာ့ေသာ  သာသနာေတားဆုိငးရာ တာွနးမ္ာ့ကုိ ပူ့ေပါငး့ေဆာငးရျကးလြ္ကး 
ရြိသညး၈  

ထုိ႔အ်ပငး အခ္ိနးအခါရသညးံအခါတုိငး့ စာေပမ္ာ့ကုိ ေရ့သာ့်ခငး့၇ ထုတးေွ်ခငး့၇ 
်ပညးတျငး့်ပညးပ တရာ့စခမး့မ္ာ့သုိ႔ ၾကျေရာကး၊ ွိပႆနာတရာ့မ္ာ့ကုိ ်ပသေပ့်ခငး့၇ 
အ်ပညး်ပညးဆုိငးရာ၇ ်ပညးတျငး့၇ ်ပညးပႏြငးံဆုိငးေသာ အငးတာေနရြငးနယး ဘာသာေရ့ 
ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့၇ ႏုိငးငဵ်ခာ့သတငး့မီဒီယာဆုိငးရာ ေဆျ့ ေႏျ့ ပျဲမ္ာ့၇ အငးတာဗ္ဴ့မ္ာ့၇ စာတမး့ဖတး 
ပျဲမ္ာ့၇ ၿငိမး့ခ္မး့ေရ့ဆုိငးရာ ညီလာခဵမ္ာ့၇ ဘာသာေရ့ဆုိငးရာ ထိပးသီ့ညီလာခဵမ္ာ့တျငးလညး့ 
ပါွငးတကးေရာကး၊ ေဆာငးရျကးေပ့လြ္ကးရြိသညး၈ ဤကံဲသုိ႔ မ္ာ့်ပာ့လြေသာ တာွနးမ္ာ့ကုိ 
ေဆာငးရျကးေနရ၊ အေမရိကနးႏုိငးငဵသုိ႔ မၾကာခဏဆုိသလုိ ်ပနးမေရာကးလာႏုိငး်ခငး့အတျကး 
နာ့လညးေပ့ႏုငိးၾကလိမးံမညးဟု ယဵုၾကညးထာ့မိပါသညး၈  

ဤကံဲသုိ႔ေသာ သိသငးံသိထုိကးသညးမ္ာ့ကုိ ေရ့သာ့တငး်ပေနရ်ခငး့သညး ၾကျာ့ွါလုိသညး ံ
ဆႏၵမပါဘဲ ဒကာ၇ ဒကာမမ္ာ့အာ့လဵု့ကုိ သိၾကာ့ေစ သကးေသညႊနး့လုိေသာ သေဘာမ္ဳိ့်ဖငး ံွမး့သာ 
ၾကညးႏူ့ေစခ္ငးေသာ ဆႏၵတစးခုတညး့်ဖငးံသာ ေရ့သာ့ရ်ခငး့်ဖစးေၾကာငး့ သိေစအပးပါသညး၈   
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(အပိုငး့ ၃) 

ေမတၱာနႏၵေက္ာငး့ကုိ ဘာံေၾကာငး ံေရႊ႔ေ်ပာငး့လုိၾကသနညး့ 

လျနးခဲံေသာ (10/15/2017) တနဂၤေႏျေန႔က ေမတၱာနႏၵေက္ာငး့ကထိနးပျဲႏြငးံ ေက္ာငး့ေ်ပာငး့ 
ႏႈတးဆကးပျဲမြာ ေဗ့ဧရိယာ၉ ေနထုိငးသီတငး့သဵု့ေနေတားမူၾကေသာ ေက္ာငး့ (၆) ေက္ာငး့မြ သဵဃာ 
ေတား (ှ၄)ပါ့ ၾကျေရာကး၊ ခ္ီ့ေ်မာကးေတားမူခဲံၾကသညး၈ 

 
 
 ထုိအခမး့အနာ့၉ ဓမၼာနႏၵေက္ာငး့ဆရာေတားႀကီ့ ဆရာေတားဦ့ေဇာတာလကၤာရက သီလ 
ေပ့၊ ၾသွါဒကထာ်မျကးၾကာ့ေတားမူခဲံသညး၈ ေမတၱာနႏၵွိဟာရ ဓမၼရိပးသာေက္ာငး့ဆရာေတား 
ေဒါကးတာအရြငးဓမၼပိယက ေက္ာငး့ႏြငးံစပးသမြ္ တရာ့စကာ့အနညး့ငယးကုိ ေ်ပာခဲံၿပီ့ ေရစကးခ္ေပ့ 
ခဲံသညး၈  

ရုပးနာမးခႏၶာ အ်ဖစးအပ္ကးတုိ႔၏ ်ဖစးစဥးကုိ သဵသရာလုိ႔ ေခၚဆုိၾကမညးဆုိလြ္ငး ေမတၱာနႏၵ၏ 
သဵသရာ်ဖစးစဥးသညး တစးပတးလညးခဲံ်ပနးၿပီဟု ဆုိရေပမညး၈ မူလေက္ာငး့ေန သဵဃာသဵု့ပါ့သညး 
ဆနးဟိုေဆ့ၿမိဳ႔၇ တထာဂတတရာ့ရိပးသာမြ (ပထမအႀကိမး) ထုိေနရာမြ ဤေနရာသုိ႔ ေ်ပာငး့ေရႊ႔ 
လာခဲံၾကသညး၈ ယခုတစးဖနး (ဒုတိယအႀကိမး) ဤေနရာမြ ထုိေနရာသုိ႔ ေ်ပာငး့ေရႊ႔်ပနးရမညး်ဖစး၊ 
ေၾသား … သဵသရာ တစးပတးလညး်ပနးပါေပါံလာ့လုိ႔ ေတျ့ မိရငး့ မ္ကးရညးမ္ာ့ပငး ေွခ္ငးခ္ငး်ဖစး 
လာခဲံသညး၈    

 ်ဖစးစဥးသေဘာအရ တကယးေ်ပာငး့ရေတာံမညးဆုိ်ပနးေတာံလညး့ ကထိနးပျဲသုိ႔ ၾကျေရာကး 
ေတားမူလာၾကကုနးေသာ သဵဃာေတားမ္ာ့ႏြငးံ ဒကာ၇ ဒကာမမ္ာ့သညး ွမး့နညး့ွမး့သာ ်ဖစးခဲ ံ
ၾကသညးး၈ က္ယးက္ယး်ပနး႔်ပနး႔ရြိေသာ ေက္ာငး့ေ်မေနရာႏြငး ံ သပးသပးရပးရပး ်ပဳ်ပငးထာ့ေသာ 
ေက္ာငး့အေဆာကးအဦကုိ ်မငးေတျ႔ၾကရ၊ ွမး့သာလုိ႔မြ မဆဵု့ေသ့ခငးမြာပငး ဤေနရာမြ အ်ခာ့ 
တစးေနရာသုိ႔  ေ်ပာငး့ၾကေတာံမညးဆုိ်ပနးေတာံ … ၈  
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ႏြစးေပါငး့ရာေက္ားေနၿပီ့ ေရြ့ဗိသုကာ ဒီဇုိငး့်ဖငးံ ေဆာကးလုပးထာ့ေသာ ေက္ာငး့အေဆာကး 
အဦႀကီ့သညး “လငး့တေလာကးေတာ ံ ငြကးတုိငး့လြပါသညး” ဆုိသညးံသေဘာမ္ဳိ့်ဖငး ံ  ွငးံွါေသာ 
အေန အထာ့မ္ဳိ့ႏြငး ံ ပတးွ နး့က္ငးကုိ စိနးေခၚေနတံဲသေဘာမ္ဳိ့်ဖစးေနတာေၾကာငးံ  ်ပဳ်ပငးထာ့ေသာ 
ေက္ာငး့ ေတားႀကီ့ကုိ ၾကညးံၿပီ့ လျမး့ေနသူေတျကလညး့ မ္ာ့မြမ္ာ့၈  

 ဘွဆုိတံဲ သဵသရာထဲတျငး က္ငးလညးေနၾကရေသာ ပုဂၢဳိလးသတၱွါတုိငး့ ဒီလုိပ ဲ တစးေနရာမြ 
တစးေနရာ၇ တစးဘွမြ တစးဘွသုိ႔ ေ်ပာငး့ေရႊ႔ေနၾကရ၊ ေမာခဲရံတံဲဘွေတျကလညး့ မ္ာ့လြြၿပ ီ
မဟုတးပါလာ့၈ 

သတိွငး၊ သဵသရာဆုိတံဲ ဘွဇာတးရုပးကုိ ပုဵေဖၚၾကညးံခဲံမညးဆုိလြ္ငး ဘွဇာတးဆရာ 
အလုိက္ အရႈဵ့သမာ့ဘွမ္ဳိ့နဲ႔ ကခဲၾံကရတံဲ ဘွေတျကလညး့ မေရမတျကးႏုိငးေအာငး မ္ာ့လြၿပီေလ၈ 
ဘွဆုိတာ ဒီလုိပါပလုိဲ႔ စကာ့အ်ဖစး မေ်ပာလုိေသားလညး့ အ်ဖစးအပ္ကးကုိ တရာ့အသိႏြငးံ 
ဆငး်ခငးၿပီ့ ေ်ဖသိမးံႏိုငးၾကဖို႔ပါ၈ ဒလုိီအေ်ခအေနေတျကုိ ဥာဏးႏြငးံသဵု့သပးႏုိငးၾကၿပီ့၇ အနညး့ဆဵု့ 
သဵေွဂ စိတးေလ့တစးစိတး အသိဥာဏးမြာ လငး့လကးခဲံၾကမညးဆုိလြ္ငး နိဗၺာနးခရီ့အတျကး မြနးကနး 
ေသာ လမး့ေၾကာငး့ဟု ဆုိကာ့ဆုိႏုိငးေပေတာံမညး၈ သဵေွဂဥာဏးႏြငး ံ နိဗၺာနးခရီ့ကုိ ဦ့တညး 
ႏုိငးၾကပါေစ၈  

  (အပိုငး့ ၄) 

 လြ္ဳိေ်မာငးေတျအလယးက ေမတၱာနႏၵေက္ာငး့သစး 

 
ေမတၱာနႏၵေက္ာငး့သစးသုိ႔ ေ်ပာငး့ၾကရေတာံမညးမြာ ေသခ္ာသေလာကးရြိေနၿပီ၈ ထုိေက္ာငး့ 

ေ်မ၏ တညးေနရာသညး ေတာ၇ ေတာငး၇ လြ္ိဴေ်မာငးေတျၾကာ့မြာ တညးရြိေန၊ ဆိတးၿငိမးမႈ အ်ပညးံအွ 
ရရြိႏိုငးေသာ ရိပးသာတစးခ ု်ဖစးလာႏုိငးသညး၈ ထုိရိပးသာ၏တညးေနရာ လုိေက့ရြငး့ (Location) ကာ့ - 
35691 Palomares Rd Castro Valley, CA 94552, USA – Ph: (510) 795-0405/ (650) 922-
8693/ (650)922-8745 ်ဖစးသညး၈ အီ့ေမ့လးလိပးစာမ္ာ့မြာ -  mettananda.usa@gmail.com, 
ashindhammapiya@ gmail.com, ughosita@gmail.com, ven.sirivamsa@gmail.com  

တုိ႔်ဖစးသညး၈ 

mailto:mettananda.usa@gmail.com
mailto:ashindhammapiya@%20gmail.com
mailto:ughosita@gmail.com
mailto:ven.sirivamsa@gmail.com
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ယခုအခါ တရာ့ဘာွနာလုပးငနး့မ္ာ့ကုိ ်ပဳလုပးႏုိငးရနး သငးံေတားေလြ္ာကးပတးေသာ ႏြစးဧကချဲ 
(ဿ.၂ ဧက) ခနး႔ရြိေသာ ေက္ာငး့ေ်မေနရာကုိ ေတျ႔ရြိထာ့ၿပီ်ဖစး၊ ထုိေက္ာငး့သစးသုိ႔ ေ်ပာငး့ေရႊ႔ 
ေနထိုငးၾကေတာံမညး်ဖစးသညး၈ ထုိေက္ာငး့ေတား၏အေနအထာ့သညး စာေပႏြငးံလညး့ေပ္ား၇ တရာ့ 
ဘာွနာႏြငးံလညး့ ေမျ႔ေလြ္ားေလံရြိေသာ ဆရာေတားအငယး အရြငးေဃာသိတာဘိွဵသအတျကး 
သငးံေလြ္ားေလ္ာကးပတးလြ၊ ခရီ့သျာ့်ခငး့ကိစၥမ္ာ့ နညး့သျာ့ႏိုငးလိမးံမညးဟု ေမြ္ားလငးံရပါသညး၈ 

 

 
 

ဘွဆုိတံဲ်ဖစးစဥးေတျထဲမြာ ထူ့်ခာ့တံဲ လူတစးေယာကးရဲံ်ဖစးစဥးကုိ ေဖၚ်ပခ္ငးတံဲအခါ ်ဖစးရပး 
ႏြငးံ်ဖစးစဥးတုိ႔ကုိ ေပါငး့စပးၿပီ့ ေဖၚ်ပ်ခငး့ကုိ သမိုငး့ဟု ေခၚဆုိနုိငးၾကမညးဆုိလြ္ငး ေမတၱာနႏၵွိဟာရ 
ေက္ာငး့ရဲ ံ ်ဖစးရပးႏြငးံ်ဖစးစဥးတုိ႔ကုိ ေပါငး့စပးၿပီ့ ေဖၚ်ပထာ့ေသာ ဤစာတမး့ငယးသညး ေမတၱာနႏၵ 
ေက္ာငး့၏ သမိုငး့အက္ဥး့ဟု မြတးယူႏိုငးပါသညး၈   

အက္ဥး့ခ္ဳပး၊ဆုိရေသား ေမတၱာနႏၵေက္ာငး့၏ သမိုငး့်ဖစးစဥးတုိ႔သညး အာ့က္စရာ၇ 
အတုယူစရာေတျႏြငးံအတူ စိတးွငးစာ့ဖျယးရာေတျ ပါွငးေနသလုိ၇ အထငးလျဲ်ခငး့၇ အ်မငးလျဲ်ခငး့၇ 
သေဘာထာ့ကျဲလျဲ်ခငး့စေသာ လူတုိ႔၏သေဘာ၇ သဘာွတရာ့တုိ႔ေၾကာငးံ စိတးပ္ကးစရာေတျ၇ 
စိတးလႈပးရြာ့စရာေတျလညး့ ပါွငးေနခဲံသညး၈  

သုိ႔ေသား ဗုဒၶဘာသာွငးတုိ႔၏ အ်မဳေတ်ဖစးေသာ သညး့ခဵ်ခငး့၇ နာ့လညးေပ့်ခငး့၇ အနစး 
နာခဵ်ခငး့၇ ချငးံလျတးး်ခငး့၇ စျနး႔လႊတး်ခငး့ႏြငးံ သာသနာေတားအတျကးဆုိလြ္ငး “စိတးရြညး ဇျဲသနး၇ 
သညးညညး့ခဵ၇ ်ပဳရနးသာသနာ” ဆုိတံဲ ဒျါဒသမ ေရျက္ငးသာသနာပိုငး စစးကုိငး့ ေရႊဟသၤာ ဆရာေတား 
ဘုရာ့ႀကီ့၏ အဆဵု့အမေတားအတိုငး့ လုပးသငးံသညံး သာသနာံကိစၥ အွွတုိ႔ကုိ ပတးွနး့က္ငးက 
မညးသုိ႔ပငး ေ်ပာေနပါေစ၇ ေွဖနးေနပါေစ မဆုတးမနစးေသာလဵု့လ်ဖငးံ ႀကိဳ့စာ့၇ သညး့ခဵ၊ ေဆာငးရျကး 
ႏုိငးၾကမညးဆုိလြ္ငး အေနအထာ့ တစးခုဆီသုိ႔ မလျဲမေသျ ေရာကးရြိႏုိငးသညး ဟူေသာ ယဵုၾကညး 
ခ္ကး်ဖငး ံေဆာငးရျကးခဲံရပါသညး၈ အမ္ာ့အက္ဳိ့ကုိ အေမြ္ားအ်မငး က္ယးက္ယးႏြငးံ ေဆာငးရျကးရေသာ 
ဤကုသုိလးကဵေစတနာသညး သာသနာေတားအက္ဳိ့ကုိ ေဆာငးရျကးးသူေရာ၇ ပါွငးသူမ္ာ့အာ့လဵု့ပါ 
သျာ့ရာနိဗၺာနးခရီ့သညး နီ့သညးထကး နီ့ႏုိငးၾကပါေစဟု ဆႏၵ်ပဳမိပါ၏၈    
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(အပိုငး့ ၅) 

ေမတၱာနႏၵေက္ာငး့သစးသို႔ ဘယးေတာံေ်ပာငး့မညးနညး့၈ 

ေမတၱာနႏၵေက္ာငး့သစးသို႔ ဘယးေတာံေ်ပာငး့မညးနညး့၈ ေမ့သူမ္ာ့က ေမ့ေနၾကၿပီ၈  
ေလာေလာဆယး အေ်ခကေတာံ “မနကး်ဖနး သို႔မဟုတး ဘယးေသာခါ” လုိ႔သာ ေ်ဖရေတာံမညး 
်ဖစးသညး၈ အဘယးေၾကာငးံဆုိေသား ပဋိစၥသမုပၸါဒးတရာ့ေတား၉ အက္ဳိ့တရာ့တစးခု်ဖစးလာဖို႔ 
အေၾကာငး့တရာ့မ္ာ့ေပါငး့ဆဵုလာမြ အက္ဳိ့တရာ့ဆုိတာ ်ဖစးေပၚလာတတးသညးဟု ်မတးဗုဒၶ ေဟာ 
ၾကာ့ေတားမူခဲံသညးကုိ သတိမူၾကလြ္ကး ေ်ပာနုိငးေသာအေ်ဖတစးခုမြာ မၾကာခငး ေက္ာငး့သစးမြာ 
ေတျ႔ၾကမညးဟုသာ ေ်ပာၾကာ့လုိပါ၏၈ See you soon ပါ၈    

ေက္ာငး့သစးသို႔ မေ်ပာငး့ေရႊ႔ခငး ေက္ာငး့ေဟာငး့်ဖစးေသာ ေမတၱာနႏၵေက္ာငး့ေတားႀကီ့၏ 
ေက့္ဇူ့တရာ့အခ္ဳိ႔ကုိ ေဖၚ်ပခ္ငးပါေသ့သညး၈ ေက္ာငး့သစးသုိ႔ ေ်ပာငး့ေရႊ႔ရမညး်ဖစးေသားလညး့ 
“အရိပးေနေန အခကးခ္ဳိ့ခ္ဳိ ”့ အလုပးမ္ဳိ့ကုိ ဘယးေသာအခါကမြ မလုပးဖူ့ခဲံပါ၈ အခုလညး့ မလုပးလုိပါ၈ 
အဘယးံေၾကာငးံဆုိေသား ဤေက္ာငး့ႀကီ့သညး သဵဃာေတားမ္ာ့အေပၚ၉ ေမတၱာတရာ့ႏြငးံ ေက့္ဇူ့ 
တရာ့မ္ာ့ မ္ာ့်ပာ့လြေသာေၾကာငးံ်ဖစးသညး၈  

ဤေက္ာငး့ႀကီ့သညး ဤေက္ာငး့၉ ေနထိုငးခဲံၾကကုနးေသာ သဵဃာေတားမ္ာ့ကုိလညး့ေကာငး့၇ 
်ပညးနယးအသီ့သီ့၇ ႏုိငးငဵအသီ့သီ့တုိ႔မြ ၾကျေရာကးေတားမူလာၾကကုနးေသာ အာဂႏၱဳကရဟနး့ 
သဵဃာေတားမ္ာ့ကုိလညး့ေကာငး့ ေဘ့မသီ၇ ရနးမခေအာငး ေစာငးံေရြာကးေပ့ခဲံ၊ အထူ့ပဲ ေက့္ဇူ့ 
တငးရပါသညး၈ ေဒသအသီ့သီ့၇ ႏိုငးငဵအသီ့သီ့သုိ႔ ်ပနးၾကျသျာ့ေတားမူခဲံၾကကုနးေသာ ဆရာေတား၇ 
သဵဃာေတားမ္ာ့သညးလညး့ ဤေက္ာငး့ႀကီ့ကုိ အမြတးတရ ရြိေနခဲံၾကၿပီ့၇ ေနစဥးအခိုကးမြာလညး့ 
ရႊငးလနးး့ခ္မး့ေ်မံစျာ ေနထုိငးခဲံၾကရ၊ ဤေက္ာငး့ႀကီ့ကုိ ဘယးေသာအခါမြ ေမံႏုိငးမညးမဟုတးပါဟူ၊ 
ေ်ပာဆုိလာၾက်ပနးသညး၈ သတိရသူတုိငး့ ေပ္ား၊ ေပ္ားသူတုိငး့လညး့ ၿပဳဵ့ႏုိငးၾကပါေစ၈   

ေက္ာငး့သစးသုိ႔ ေ်ပာငး့ေရႊ႔ၾကရေပမဲံ ေက္ာငး့ေဟာငး့ကုိေတာံ ဒီတစးသကးမြာ ေမံႏုိငးမညး 
မဟုတးပါ၈ ်ဖစးႏုိငးလြ္ငး ေက္ာငး့ေဟာငး့ကုိ မေရာငး့ပထဲာ့ၿပီ့ ကမၼ႒ာနး့ရိပးသာအတျကး ေနရာသစး 
တစးခုကုိ ဖနးတီ့လုိေသားလညး့ ေငျေၾက့မတတးႏုိငး၊ ေက္ာငး့ေဟာငး့ကုိ တနးဖို့သငးံၿပီ့၇ အေရႊ႔ 
အေ်ပာငး့်ပဳလုပးၾကရမညး်ဖစးသညး၈ ထုိကဲံသုိ႔ ်ပဳလုပးရ်ငာ့ေသားလညး့ ႏြလဵု့သာ့ထဲမြာေတာံ သူမြသူပဲ 
ဆုိတာမ္ဳိ့လုိ တကယးပဲ လျမး့မိပါသညး၈  

ထုိ႔ေၾကာငးံ လျမး့ေနသူတုိ႔အတျကး အလျမး့သဵသရာေတျ မရြညးႏုိငးေစဖို႔ စိတးမြာသတိကပးၿပီ့ 
အသိတရာ့ႏြငး ံဆငး်ခငးၾကညးံႏိုငးၾကဖို႔ပါ၈ 
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    ေနအွငး၇ 
    ေရာငးစဥးေတျ်ဖာမြ်ဖငးံ၈ 
    ေနမကျယး၇ 
    ေတာငးစျယးရဲံ ဟိုဖကးနာ့မြာ၈  
    လျမး့သူကုိ၇  
    မ္ကးရညးမက္ေစဖို႔၈ 
    ေဖ္ာံလြ္တံံဲ ေနေရာငးေအာကးမြာ၇ 
    အာ့ယူကာ ၿပဳဵ့ေနရြာသညးံ၇ 
    ဘုနး့ေထရးမဟာတုိ႔ ထာ့ခဲံသညးံေက္ာငး့၈  

    ်ပနးလာ(ၾကညးံ)လြ္ငး၇ 
    အလျမး့ေတျ ေ်ပေစဖို႔၈ 
    အရႈဵ့ေတျက္နးတံဲ ဒဏးရာေဟာငး့ႏြငး၇ံ  
    အေ်ပာငး့အလဲရြခိဲံတံဲ သညးေနရာမြာ၈ 

ေမတၱာဆုိတံဲ ခ္စး်ခငး့မ္ဳိ့နဲ႔၇ 
ချငးံလျတးရို့ရြိတံဲ မိခငးရဲံႏြလဵု့သာ့လုိ၈ 
်ပနးလာလြ္ငး ေနရာေပ့ဖို႔၈  

    အာ့ယူကာ ၿပဳဵ့ေနရြာသညးံ၇ 
    တစးခါက ဘုနး့ေထရးမဟာတုိ႔ေက္ာငး့၈  

 
 ခ္မး့သာစျာ အိပးစကးႏုိငးၾကပါေစ၈ 

ဘိကၡဳဓမၼပိယ (USA) 


